
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5) كتاب الحدود -شرح: الموطأ 
 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وعلى آله وصحبه أجمعين. هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى
 رين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحاض

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 باب: ما ال قطع فيه

 رجل حائط من وديا   سرق  عبدا   أن حبان بن يحيى بن محمد عن سعيد بن يحيى عن مالك عن يحيى وحدثني
 ،الحكيم بين ميروان العبيد عليى فاسيتعد  فوجيد  ،ودييه يليتم  اليود  صياحب فخير  ،سييد  حيائط فيي فغرسه
 سيمع أنيه فيأخبر  ،ذليك عين فسيأله خيدي  بين رافيع إلى العبد سيد فانطلق ،يد  قطع وأراد ،العبد مروان فسجن
يي :والكثيير ((كثيير وال ثميير فييي قطييع ال)) :يقييول -صييلى هللا عليييه وسييلم- هللا رسييول  فيي ن :الرجييل فقييال ،ارالجم 
 رسول من سمعت بالذ  فتخبر  إليه معي تمشي أن أحب وأنا ،قطعه يريد وهو لي غالما   أخذ الحكم بن مروان
 :فقال ،نعم :فقال ؟لهذا غالما   أخذت :فقال ،الحكم بن مروان إلى رافع معه فمشى -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 ال)) :يقيول -صلى هللا علييه وسيلم- هللا رسول سمعت :رافع له فقال ،يد  قطع أردت :قال ؟به صانع أنت فما
 .فأرسل بالعبد مروان فأمر ((كثر وال ثمر في قطع

 نعم. ،معروف هذا ،كثر، كثر بالثاء
 عمير إلى له بغالم جاء الحضرمي بن عمرو بن هللا عبد أن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك حدثني
 المرأتيي ميرآ  سيرق  :فقيال ؟سيرق  مياذا :عمير له فقال ،سرق  ف نه هذا غالمي يد اقطع :له فقال ،الخطاب بن
 .متاعكم سرق  خادمكم ،قطع عليه فلي  أرسله :عمر فقال ،درهما   ستون  اثمنه

 إليى فأرسيل ،ييد  قطيع فيأراد ،متاعيا   اخيتل  قيد ب نسان أتي الحكم بن مروان أن شهاب ابن عن مالك وحدثني
 .قطع الخلسة في لي  :ثابت بن زيد فقال ،ذلك عن يسأله ثابت بن زيد

 قيد نبطييا   أخيذ أنيه حيزم بين عميرو بين محميد بين بكير أبيو أخبرني :الق أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 قيال ،أميية :لهيا يقيال لها موال  الرحمن عبد بنت عمر  إليه فأرسلت ،يد  ليقطع فحبسه حديد من خواتم سرق 
 شييء في نبطيا   أخذت أختي ابن يا :عمر  خالتك لك تقول :فقالت ،النا  ظهراني بين وأنا فجاءتني :بكر أبو
 قيال ،فصياعدا   دينيار ربيع فيي إال قطع ال :لك تقول عمر  ف ن :قالت ،نعم :قلت ؟يد  قطع فأردت لي ذكر سيري

 .النبطي فأرسلت :بكر أبو
 بشيء نفسه على منهم اعترف من أنه العبيد اعتراف في عندنا عليه المجتمع واألمر: -رحمه هللا- مالك قال
 هالكا . نفسه على يوقع أن يتهم وال ،عليه جائز افهاعتر  ف ن جسد  في فيه والعقوبة الحد يقع



 .-رحمه هللا-قال مالك 
 ؟وال يتهم

 أحسن هللا إليك.
 هالكا . نفسه على يوقع أن يتهم وال

 ؟هذا ؟هكذا عندك
 وين موقعها يا شيخ؟طالب: 

 وال يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هالكًا أوضح، هكذا كل النسخ؟
 طالب:...... 

 من المحقق؟ ويش يقول؟ ؟حققة عندكمهالكًا م
 طالب:...... 
ن كيان هيذا  ؟هالكًا يقول عيود  عليى ميا تقيدم مين العقوبية  ي  هو ظاهر، معناها واضح، وهي  أظهير مين هيذا، واا

 جسد  واضح يعن ، كالهما واضح، لكن هالكًا أوضح، سليم الهالل  محقق الكتاب؟
 طالب:......
 ويش يقول؟
 طالب:......
    نسخة هالكًا، والمعنى واحد. :كل حال نقولهذا، على 

 أحسن هللا إليك.
 .سيد  على جائز غير اعترافه ف ن سيد  على غرما   يكون  بأمر منهم اعترف من وأما: -رحمه هللا-قال مالك 

 ألن ؛قطيع سيرقاهم إن يخيدمانهم القيوم ميع يكونيان الرجيل عليى وال األجيير عليى لي : -رحمه هللا- مالك قال
نما ،السارق  بحال ليست احالهم  .قطع الخائن على ولي  ،الخائن حال حالهما وا 
نميا ،قطع عليه لي  إنه فيجحدها العارية يستعير الذ  في -رحمه هللا- مالك قال  كيان رجيل مثيل ذليك مثيل وا 
 .قطع جحد  فيما عليه فلي  ذلك فجحد  دين رجل على له
 بيه يخير  ولم ،المتاع جمع قد البيت في يوجد السارق  في ناعند عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
نما ،قطع عليه لي  إنه  .حد عليه فلي  ،يفعل فلم ليشربها خمرا   يديه بين وضع رجل كمثل ذلك مثل وا 
 فليي  ،منهيا ذليك يبلي  وليم ،يفعيل فليم ،حراميا   يصييبها أن يرييد وهيو ،مجلسيا   اميرأ  مين جل  رجل ذلك ومثل
 .حد لكذ في أيضا   عليه
 ليم أو ،فييه يقطيع ميا ثمنهيا بل  قطع الخلسة في لي  أنه عندنا عليه المجتمع األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 وهللا أعلم. ،يبل 

أميا بينيا محميد وعليى  ليه وصيحبه أجمعيين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبد  ورسيوله ،الحمد هلل رب العالمين
  :بعد

 : -ىرحمه هللا تعال-المؤلف  يقول 



 : ما ال قطع فيهباب
 مين ودييا   سيرق  عبيدا   أن حبيان بين يحييى بين محميد عين سيعيد بين يحييى عين مالك عن يحيى وحدثني"قيال: 
 قالوا: الودي: هو النخل الصغار، يعن  تؤخذ من األرض أو من أماتها؟ "رجل حائط

 طالب: من أماتها.
أكثيير أو أقييل،  سييرم هييذا ميين هييذا النييوال ميين النخييل نعييمأل ألن النخليية يخيير  منهييا  ييروال اثنييين وثالثيية وخمسيية أو 

ميا اليذي يسيتفيد  هيذا العبيد مين هيذ   "سييد  حيائط في فغرسه من حائط رجل،"الصغار يقال له    الخبر اليودي 
 السرقة؟

 طالب:......
  ؟نعم

 طالب:......
هللا العا ييية خيياب  هييو يحظييى عنييد سيييد ، لكيين وشيير النيياب ميين بيياال دينييه بييدنيا نييير ، ال شييك أن مثييل هييذا نسيي ل

وخسر، خسر دنيا وأخرى، ومثل هذا كثير، تجد بعض الناب يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عند  من 
ثيم بعيد ذليك  ،ثم    النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه ،مدير أو رئيب أو ما أشبه ذلك، يقدم له أمور محرمة

رم ونيرب  ي  حيائط سييد ، اين  ي  احتميال أن يكيون تكيون هيذ  يسلط عليه، وهذا المسكين، هذا العبيد اليذي سي
السرقة ب مر مين السييد، اين العبيد والسييد كالهميا مجهيول، يعني  ليو اتهمنيا السييد ب نيه أمير عبيد  بهيذا، هيل يي ثم 

 ولييه األميير ؟ميين يتهمييه؟ هييو مجهييول، واالحتمييال قييائم، والعبييد ينفييذ، لكيين هييل يلييهم السيييد ق ييع باعتبييار  هييو ايميير
 بيي مر  يييه حييد، أع ييى  فيياًل صييغيراً  علييى هييذا العبييد أو ال يق ييع؟ يعنيي  لييو أن شخصييًا أميير شييخ  نييير مكلييف

وقال: اقتل  الن، أو أع ى شخصًا مكلفًا  لة وقال: اقتل  الن،    الصورة األوليى ذذا كيان المباشير نيير مكليف 
ذا كان المباشر مكلفًا  إنه يؤاخذ به،ينتقل الحكم ذلى المتسبب،  وليو يؤاخذ بجنايته، ولو كان م مورًا، ولو هيدد،  واا

 ييإذا أكيير  علييى القتييل  أكيير  علييى ذلييك، ذذا ترتييب علييى ذلييك ذههييام روس،  ليييب حفييظ نفسييه بيي ولى ميين حفييظ نييير ،
 لييه حيد، ميا ليم يشيترك  ي  المباشيرة، إنه يضمنأل ألنيه هيو المباشير، المتسيبب ال يتيرك، لكين لييب ع وأجبر عليه

السييد بيال شيك  ثيم، قيد يعيهر، لكين المباشير هيو العبيد، وهيو اليذي ذي سرم، ذن كان بي مر سييد  وهنا هذا العبد ال
 .عليه التبعة

 ؟بحث عنه    المهارال، وين يب  ييودى هيذا "فوجد  وديه يلتم  الود  صاحب فخر  فغرسه في حائط سيد ،"
اسيتعدى علييه  "الحكيم بين ميروان العبيد عليى فاسيتعد " هرعة،  بحث عنه  ي  الميهارال  وجيد يب  يغرب بم ؟نعم

 رافيع إليى العبيد سييد فيانطلق ،يد  قطع فسجن مروان العبد، وأراد" نه أن ينصفه، مروان بن الحكيميعن   لب م
ذن هييذا قييد  وى هييذا المحييدث  :مييع أنييه محييدث،  هييل نقييول سيييد يريييد أن يسييلم العبييد ميين الق ييعاين ال "خييدي  بيين

 وأراد الق ع، سجنه وأراد ق عه. ن هذا ول  األمر هو األمير مرواناي ؟نعم تحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك؟ 
 ؟نعم "ذلك عن فسأله ،خدي  بن رافع إلى العبد سيد فانطلق"

 طالب:......



ال، االحتمييال قييائم أنييه عنييد  شييبهة يريييد أن يتبييين الحييق، ويلتييهم بييالحق أيييًا كييان، أو أنييه يريييد أن يييدا ع عيين هييذا 
 العبد.

صيلى هللا - هللا رسيول سيمع أنيه فيأخبر ذليك  عين فسيأله ،خيدي  بين رافع إلى العبد سيد انطلق"ل على كل حيا
اللي  هيو شيحم  الودي حكمه حكيم الجمياراين  "الجمار :والكثر ((كثر وال ثمر في قطع ال)) :يقول -عليه وسلم

وال ق ع ذا ق ع تموت النخلة، ذ والكثر الجمار، الجمار معروف أنه ((كثر وال ثمر    ق ع ال))الكا ور، ال لع، 
 ؟ما العلة    هذا أنه ال ق ع  يه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم ؟ يه، والعلة    ذلك

 طالب:......
 لكنه أذن له أن ي كل نير متخذ خبنة.يمكن حتى الثمر يمكن ينتفع به، كالهما ينتفع به، 

 معيي تمشيي أن أحيب وأنيا ،قطعيه يريد وهو لي الما  غ أخذ الحكم بن مروان ف ن :الرجل فقالالجمار،  :والثمر"
 ،الحكيم بين ميروان إليى رافيع معيه فمشيى ،-صيلى هللا علييه وسيلم- هللا رسيول مين سيمعت باليذ  فتخبير  إليه
سيارم، قيد سيرم ميا ألنيه  "ييد  قطيع أردت :قيال ؟بيه صيانع أنيت فما :فقال ،نعم :فقال ؟لهذا غالما   أخذت :فقال

 وال ثميير فييي قطييع ال)) :يقييول -صييلى هللا عليييه وسييلم- هللا رسييول سييمعت :رافييع لييه فقييال" يهيييد علييى النصيياب
وقيد  ؟أ ليق هيذا العبيد، وليم يق يع، لكين هيل يبيرأ بالكليية أو يلهميه رد ميا سيرم  "فأرسيل بالعبيد ميروان فأمر ((كثر

سيرم ميال نيير ، وال  ليب معنى هذا أنيه ذذا د يع عنيه الحيد، ودرء عنيه الحيد أنيه ال يي ثمأل ألنيه ،يعهرأل ألنه تعدى
أو قيمتييه، وال يلييهم ميين ذلييك أن يسييلم ميين التعهييير، مييروان  رد مييا سييرم، ذن وجييد بعينييه أو بدلييهيلييهم ميين ذلييك أن ييي

ن كانت اإلمارة نيرت وأثرت عليه، لكنه    الجملة هو من أهل  ،امتثل مروان من أهل العلم كما هو معروف، واا
 ؟خبر  لم يق ع، نعمالعلم، أرسل هذا العبد امتثااًل لهذا ال

 طالب:......
هو م ذون باألكل من الثمر، ذذا مر بحائط ي كل منه نير متخذ خبنة، يعن  ما ي خذ معه ش ء، ما يخر  ش ء 

 معه،  ما دام م ذون باألكل منه  ال ق ع  يه، مثله يؤكل، الجمار يؤكل.
 .....طالب: إلحاق العبد بالمال

يقيال أهيل العليم يسيتعملون  ي  الرقييق قيياب الشيبه، يعني  هيل يلحيق بيالمكلف ، هو مثل ميا ، ال، هو مكلفال، ال
عقييييل، منيييياف التكليييييف، أو أنييييه ملحييييق  ،ولييييه قييييوة مدركيييية ،ميييين األحييييرار باعتبييييار أنييييه ميييين بنيييي   دم، وأن لييييه ذرادة

يعنيي  أنييه بالحيوانييات البهييائم التيي  تبيياال وتشييترى، هييم نظييروا ذلييى أن شييبهه بالسييلع أكثيير،  يي لحقو  بالسييلع، لكيين ال 
التبعات تلحقه،  مثاًل الجنايية علييه مثيل الجنايية  ؟ يجري عليه، ذذاً ال يجري عليه قلم التكليفه، سلعة من كل وج

 وهكذا. بن   دم، تقّوم ويؤخذ األرشعلى السلع، وليست مثل الجناية على 
 إلى له بغالم جاء ميالحضر  بن عمرو بن هللا عبد أن يزيد بن السائب عن شهاب ابن عن مالك حدثني"قيال: 
األول بحث عن األسباب الت  تعف  الغالم مين الق يع، والثيان   "هذا غالمي يد اقطع :له فقال الخطاب بن عمر

وال شيك أن االحتميال أنيه دا يع عنيه  ي   "ف نيه سيرق " مر ليق ع،  يرم بيين تصيرف هيذا وهيذاذهب بالغالم ذلى ع
يييدرأ عنييه الحييد ليسييلم لييه،  تتييو ر قيمتييه، أو أنييه انقييدس  يي  ذهنييه الحييديث األول االحتمييال قييائم  يي  كونييه يريييد أن 

 يي راد أن يسييتفهم وال يعتييرض عيين الحكييم، وأيضييًا الخبيير الثييان  احتمييال أن يكييون تقديمييه للعبييد ليق ييع لتبييرأ  ،شييبهة



ذا كيان مميا ذ ،ذمته مقدمًا    ذليك شيرال هللا عليى مصيلحتهأل ألن بقياء العبيد سيليمًا سيليم األ يراف أو ير  ي  قيمتيه
 مق وال بعض األ راف.

ن هيذا بسيبب : ذهيل يمكين أن يقيال "درهميا   سيتون  ثمنهيا المرأتيي ميرآ  سيرق  :فقال ؟سرق  ماذا :عمر له فقال"
 ما دام سرم منا ال بد أن يق ع وينكل؟ نعم؟ :ت ثير المرأة على الرجل، أنها قالت

 طالب:......
اين مثيل هيذا الخيادم اليذي  "متياعكم سيرق  خيادمكم ،طيعق علييه فليي  أرسله :عمر فقالثمنها ستون درهما ، "

يخدمهم، وال يحترهون منه، ويصل ذلى ما ال يصل ذليه نير ،  قد تكون هذ  المر ة    نير حره مما يحره عن 
لكين ليو  "متياعكم سيرق  خيادمكم ،قطيع علييه فليي  أرسله :عمر فقال" العبد، على كل حال هذا كالم عمر هذا

ال مييا يق ييع؟ نعييم؟ يق ييع كمييا يق ييع الييهو  ذذا سييرم ميين مييال الهوجيية المحييره عنييه، كييان المييال محييره يق  ييع واا
 والعكب.

 طالب:......
 كيف؟

 طالب: ولو كان مؤتمن؟
 ؟ذيش لون مؤتمن
 طالب:......

 يعن  على ما تقدم؟ ،أمنو 
 طالب:......

أتمنييو  علييى أمييوالهم ال شييك أنييه لكيين  يي  مثييل هييذ  الصييورة المتوقييع أنييه لييم تحييره عنييه الميير ةأل ألنهييا لييو أحييرهت و 
 ؟سارم يق ع، نعم

 طالب:......
  أنها محمولة على أنه سرم من حره. صورة ذالال، وتقدم لنا نظير هذ  ال

 طالب:......
 ذيه.
الخلسية نيير السيرقة،  "متاعيا   اخيتل  قيد ب نسيان أتيي الحكيم بين مروان أن شهاب ابن عن مالك وحدثني"قال: 

ن، دخل البيت، أو دخل المحل الدكان، ذنسان دع  ذليى ضييا ة،  لميا راس صياحب البييت اختلب متاعًا دخل بإذ
ومثيل هيذا ليو دخيل  ،دخل ذلى البيت ليحضر ال عام، وجد هذا شييئًا نفييب اختلسيه وضيعه  ي  جيبيه، هيذ  خلسية

ميا خيف،  وأخيذ ،و يتح اليدر  ،ويبي  يتصيل ،قيال: اتفضيل، وجليب عليى الماسيةالمحل، وقال: عن ذذنيك التلفيون، 
ال خلسة؟ مفتوس الدر  ما هو مقفول، لو كان مقفول سرقة، لكن الدر  مفتوس، هذ  خلسة.  هذ  سرقة واا

 طالب: اللي يسمونه نشال.
 ؟نعم

 طالب: اللي يسمونه نشال.



 ك نهبة النشال، عالنية ي خذها، النهبة نير الخلسة.يهذ
 فيي ليي  :ثابيت بين زييد فقيال ،يسيأله ثابيت بن زيد ىإل فأرسل ،يد  قطع فأراد أتي ب نسان قد اختل  متاعا ،"

 ؟نعم "قطع الخلسة
 طالب:...... 

 لكنه عالنية ظاهر قدام الناب، ذيه.
 ...وقام هو... بالعبد إلى عمر ليقيم عليه الحد طالب: الذ  ذهب

هو األصل أنه يقيم، يقيم الحد بنفسه، لكن ذذا كان الوال  من مثل عمر،  ال شك أن بيراءة الذمية تكمين بإسيالمه 
 ؟وال يساور  أدنى شك    أن ق عه أو تركه شرع ، نعم ،نعم العلم ،أو تسليمه ذلى عمر من حيث العلم

 طالب:......
 حنا نحمل على هذا.ر القصة مفصلة، لكن ذيلهم أن تذك ما يلهم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، ما

 طالب:......
 ذيه سرم متاعكم الذي يتمكن منه بحيث ال يرد  عنه راد، وال يصد  عنه صاد، وليب بحره، واضح هذا.

 ."فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: لي  في الخلسة قطع"
 نبطييا   أخيذ أنيه حيزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو أخبرني :لقا أنه سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"قيال: 
 "أميية :لهيا يقيال لهيا ميوال  الرحمن عبد بنت عمر  إليه فأرسلت ،يد  ليقطع فحبسه، حديد من خواتم سرق  قد

 وأنيا فجياءتني :بكير أبيو قيال يقيال لهيا: أميية،" لخواتم ال تصل قيمتهيا ذليى النصيابالذي يظهر من السيام أن ا
 فيي نبطييا   أخيذت أختي ابن يا :عمر  خالتك لك تقول :فقالت" جاءت وهو جالب مع الناب "النا  ظهراني بين

 دينييار ربييع فييي إال قطييع ال :لييك تقييول عميير  فيي ن :قالييت ،نعييم :قلييت ؟يييد  قطييع فييأردت ،لييي ذكيير يسييير شيييء
يعني  تركتيه، أ لقتيه،  "لنبطييا فأرسيلت :بكير أبيو قيال" قيمية الخيواتم أقيل مين ربيع اليدينار دل على أن  "فصاعدا  

 وأ لقت سراحه.
 نفسييه علييى ميينهم اعتييرف ميين أن العبيييد اعتييراف فييي عنييدنا عليييه المجتمييع واألميير: -رحمييه هللا- مالييك قييال"

 نفسيه على يوقع أن يتهم وال ،عليه جائز اعترافه ف ن جسد  فيعلى جسد  أو  فيه والعقوبة الحد يقع بشيء
ليه  ي  اعترا يه مصيلحة، وقيد يعتيرف ة على الجسدأل ألن اإلنسان قد يعترف بشي ء يعن  هذا الضرر والعقوب "هذا

وقيد يعتيرف بشي ء أو ييدع  شييئًا  ييه مفسيدة و ييه مصيلحة، وقيد يعتيرف أو ييدع   ،بش ء  يه على نفسه مضيرة
  القسمة رباعية. ،شيئًا ال مصلحة  يه وال مفسدة

ال ما يؤاخيذ؟ يؤاخيذ، يؤاخ ذذا اعترف بش ء عليه  يه الضرر، وال ضرر على نير  ذذا اعتيرف بشي ء ذ باعترا ه واا
ذذا كان األمر المعترف به يشتمل على مصيلحة ومفسيدة بالنسيبة حة وال ضرر عليه ال بد من البينة، له  يه مصل

ذا اعتييرف بشيي ء ال مصييلحة  يييه وال مفسييدة  يياالعتراف ن مييا  يييه مصييلحته، لييه يصييدم  يي  مييا  يييه مضييرته دو  واا
 سواء.وجود  وعدمه 



نصدقه من وجه وال نوا قيه مين وجيه، نمنعيه  -عليه الصالة والسالم-من نسل النب   لو ادعى شخ  أنه شريف
وال نع يييه ميين الخمييب ذال ببينييةأل ألن هييذا اعتييراف علييى نفسييهأل ألن الييذي يعتييرف علييى نفسييه يؤاخييذ،  ،ميين الهكيياة

 رة عليه  ال بد  يه من البينة.اعترف على نفسه بما يضر ، أما ذذا ادعى شيئًا ينتفع به دون مض
هذا ذن اعترف العبد على ش ء يلحقه الضرر    بدنه، هذا ال شيك أنيه يؤاخيذ بهيذا االعتيراف، وال ييتهم أن يوقيع 

تيوا رت الشيروف يؤاخيذ بهيذا االعتيراف وليو تضيرر و  ،على نفسه هالكًا أو هذا،  إن اعترف على نفسيه ب نيه سيرم 
لسييييدأل ألنيييه قيييد يقيييال: ذن سيييبب االعتيييراف ذرادة الضيييرر بالسييييد، نقيييول: ال، السييييدأل ألن ضيييرر  أكثييير مييين ضيييرر ا

جنايية توجيب ميااًل، وجنايية العبيد عليى سييد ،  ضرر السيد، لكين ليو اعتيرف أنيه جنيى الضرر عليه واقع أكثر من
ال ما يصدم؟   يصدم واا

ذذًا يبقيى للمجني   "ى سييد وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما  على سيد  ف ن اعترافه غيير جيائز علي"قيال: 
 عليه إلثبات الجناية أن ي ت  ببينة.

لو قال الصيب  ألبييه: اشيتر لي  هيذ  ايلية، قيال: أبي  دبياب ميثاًل، وقيال أبيو : وهللا ميا عنيدي اسيتعداد أشيتري ليك 
ا دباب، والدباب ضرر  واضح على األ فال    أبدانهم و ي  سيلوكهم أيضيًا،  ياتفق ميع شيخ   قيال ليه: نتفيق أني
ياك أني  كسيرت ليك متياال قيمتيه كيذا، ويكيون الميال بيني  وبينيك نصيفين، مين أجيل ذذا أخيذت الميال الكاميل ليك  واا

ال ما يصد  م؟ تع ين  نصفه أشتري به دباب، يصدم    هذا االعتراف واا
 طالب: ما يصدق.

سييت اال أن ،  يييب ا تييرض أن هييذا مييا االمكسييور ال بييد مين ذحضييار بينييةميا يصييدم، لكيين دعييوى صيياحب المتيياال 
ال وليه؟ يحلف بإيش؟  يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف الصب  واا

 طالب:......
 ؟يحلف على نف  العلم يكف ؟ نعم

 طالب:......
ال ال بد من حل شرع ؟ يعن  هل يقرر الصب  ويشدد عليه حتى ينف  أو يقرر هيذا  ،يعن  تقف المس لة بسد، واا

ال تتجييه اليمييين  الشيخ  الييذي ليييب عنيد  بينيية ويشييدد علييه، ويخييوف حتييى يرجييع وينكيل عيين دعييوا ،  يإن رجييع واا
ن نكيل عين اليميين ردت ذليى ألنيه ليم يحضير،  يإ عليه ال يست يع أن يثبيت وال ينفي المدعى  ؟على المدعى عليه

 .المدع 
  تقبل. أو نير المقر ال شك أنها المثل هذ  الدعاوى الت  الهمها ذلحام الضرر بغير المدع ، 

  ."وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما  على سيد  ف ن اعترافه غير جائز على سيد "
 ليسيت حالهميا ألن ؛قطيع سيرقاهم إن يخيدمانهم القوم مع يكونان الرجل على وال األجير على لي قال مالك: "

نما ،السارق  بحال أنه مثل الخادم هذا واألجير  ألنه    الغالب "قطع الخائن على ولي  ،الخائن حال حالهما وا 
أنه يمكن من الوصول ذلى هذا المال، أما ذذا لم يمكن منه يخدم    البيت، أجير يخيدم  ي  البييت، جئيت بسيباك 
ال كهربائ  ووريته الل  تحتا  من األدوات الكهربائية، والدورات الت  تحتا  ذلى صييانة، وأنلقيت األبيواب عليى  واا



قول: هذا أجير ما يق ع؟ ال، لكن لو سرم من ايالت الت  أحضرت له ليصيلحها، األمتعة،  كسر باب وسرم، ن
ال ما يق ع؟ هذ  ليست سرقة نما ه  خيانة،  رم بين هذا وهذا. ،يق ع واا  واا

 بحيال ليست حالهما ألن ؛قطع سرقاهم إن يخدمانهم القوم مع يكونان الرجل على وال األجير على لي "يقيول: 
نما ،السارق   ."قطع الخائن على ولي  ،الخائن حال حالهما وا 

نما ،قطع عليه لي  إنه :فيجحدها العارية يستعير الذ  في -رحمه هللا- مالك قال"  كيان رجل مثل ذلك مثل وا 
ال نير م ابق؟ "قطع جحد  فيما عليه فلي  ،ذلك فجحد  دين رجل على له  التنظير م ابق واا

 طالب:......
تاب كتاب ، قال: ال ميا هيو عار كتاب، ومع  ول العهد نسيه  جحد ، قال: الكيعن  استعار كتاب من هميله، است

ال نير م ابق؟ك نه    ذمته له دين، ومع  ول ا هذا ل ، بكتابك  لمدة نس ،  جحد ، التنظير م ابق واا
 طالب: مطابق.
كانت تسيتعير  امرأةأن  عليه الحديث، الحديث    الصحيحينالذي يشكل على هذا ويعكر لكن  ،م ابق، م ابق

 ييدل  ))لييو أن  ا ميية بنييت محمييد سييرقت((بق عهييا، وقييال:  -عليييه الصييالة والسييالم-متاعييًا  تجحييد ،  يي مر النبيي  
،  قييال علييى أن مثييل هييذا الصيينيع حكمييه حكييم السييرقة، امييرأة عر ييت بكونهييا تسييرم المتيياال، وتكييرر منهييا هييذا مييراراً 

نما سرقت ذنها لم تق ع من أجل جحد العاريةبعضهم:    ...واا
 طالب:.......

ال، سيييرقت وكانيييت موصيييو ة بيييين النييياب ب نهيييا تجحيييد المتييياال، تسيييتعير المتييياال وتجحيييد ،  كونهيييا تسيييتعير المتييياال 
نما صار وصيفًا لهيا، سيرقت وهي  معرو ية بهيذا العميل،  وتجحد  ليست هذ  ه  الجناية الت  ق عت من أجلها، واا

، وعلى كل حال المس لة خال ية بين أهل العلم، والن   ق عت من أجل السرقة، ولم تق ع من أجل جحد العارية
ن كيان القيول الثيان  أقعيد، القيول  ؟الظاهر    أنهيا ق عيت مين أجيل ظياهر الين  أنهيا مين أجيل جحيد العاريية، واا

 عيت هيذ  الميرأة هنا، نعم، لكين ذنميا ق   -رحمه هللا تعالى-الثان  أنها ال تق ع    جحد العارية مثلما نظر اإلمام 
ا اتصييفت بكونهييا تسييتعير المتيياال وتجحييد ،  كييل ميين ر هييا قييال: هييذ  هيي  التيي  تسييتعير المتيياال وتجحييد ، هييذ  ألنهيي

تجحييد ،  سييرقت  ييي  يييوم ميين األييييام هييذ  الميييرأة التيي  تسييتعير المتييياال   ال تعيرونهييا، ،المييرأة التيي  تسييتعير المتييياال
على أنها ذنميا ق عيت مين أجيل جحيد   ق عت من أجل السرقة، ال من أجل جحد العارية، لكن ظاهر السيام يدل

 العارية.
 طالب:......

ال، ال التفريييق هييذا مييا هييو بظيياهر، لكيين يبقييى أنهييا  علييت هييذا مييرة أو مييرتين أو عشيير، يعنيي  مييا يفييرمأل ألنهييا لييو 
 تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرم مرة واحدة.

ف  يها قوي، وظاهر سيام الحيديث ييدل عليى أنهيا ذنميا ق عيت مين على كل حال هذ  المس لة ال شك أنها الخال
ك ميين الييدالالت مييا هييو دالليية أجييل الجحييد، لكيين هييل سيييام الخبيير ميين أجييل الجحييد أو ميين أجييل الق ييع؟ ألن هنييا

 وداللة تبعية. أصلية
 طالب:......



حيد العاريية ذليى الخيانية ال بد مين هيذا، والمسي لة ال شيك أنهيا معضيلة، يعني  شيروف السيرقة ميا تن بيق عليهيا، وج
ذن السييام ذنميا سييق مين أجيل الق يع، وليذا قيال النبي   :وليب على خائن ق ع،  هل نقول ،أقرب منه ذلى السرقة

والحقيقية الشيرعية واللغويية للسيرقة ال تن بيق عليى  ))لو أن  ا مية بنيت محميد سيرقت((: -عليه الصالة والسالم-
ن الق ييع كييان تعهيييرًا لتكييرر األميير منهييا؟ : ذوهييل يمكيين أن يقييال ،سييرقةجحييد العارييية، ذنمييا الوصييف المييؤثر هييو ال

 ؟نعم
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:......

 يب، نقول: هل الوصف المؤثر    الحكم هنا الذي هو الق ع كونها تستعير المتاال وتجحد ، أو كونها سرقتأل 
وصيلى  -رض  هللا عنهيا-لو أن  ا مة  دل على أن هذ  سارقة،  ))لو أن  ا مة بنت محمد سرقت((ألنه قال: 

لو أنها  علت مثل  عيل هيذ  الميرأة سيرقت لق عيت ييدها،  يدل عليى  -عليه الصالة والسالم-هللا وسلم على محمد 
أن الوصف المؤثر هو السرقة، وأما كونها تستعير المتاال وتجحد   إنميا هيو وصيف لهمهيا مين تكيرار ، وهيذ  أقعيد 

جحد العارية ليب من السيرقة ال اللغويية وال الشيرعية وال العر يية، ال ين بيق علييه وأقرب ذلى النصو  األخرى،  
 أي حقيقة من الحقائق.

ذا انتهيييت  لييو أن شخصييًا اسييتعار كتابييًا ميين هميلييه، اسييتعار الييروض المربييع، وقييال: داميي  أدرب  يي  الكلييية أبييد، واا
 ،وصيارت الكليية سيبع سينوات ،السينواتوقيد رسيب  ي  بعيض  ،وتخرجت أرد  عليك، درب    الكلية أربع سنوات

ونسيي  أنييه لفييالن، وقييال: كتيياب ، قييال: مييا عنييدي لييك كتيياب، نسيي ،  يييب هييذا كتيياب  وعليييه ختميي ، نيياظر اسييم  
عليه، الختم موجود، قال: ال، أنا شاريه منك، وقد استعمل هذا الكتاب، وسيبع سينوات، وعليق علييه، وكيل مين ر   

 يها تعارض األصل مع الظاهر، األصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر  قال: هذا كتاب  الن، هذ  المس لة
أنييه مييا دام بيييد  مييدة  ويليية و يي  مكتبتييه و يي  بيتييه أنييه لييه،  هنييا تعييارض األصييل والظيياهر،  ييال بييد ميين مييرجح، 
 األصيييل أن الكتييياب لفيييالن، والظييياهر أنيييه لمييين هيييو بييييد  ال سييييما ميييع  يييول الميييدة، واسيييتعماله، الكتييياب اسيييتعمال
المالك، اسيتعماله اسيتعمال الميالك،  يك التجلييد األول، وجليد  مين جدييد، وعليق علييه، وذاك ييرا  وال ينكير علييه، 

 ييإن كييان ميين عييادة صيياحب الخييتم أنييه يبيييع ميين كتبييه مييا هاد عيين حاجتييه  ، نحتييا  ذلييى مييرجح  يي  هييذا التعييارض
ن كيان ليييب مين عادتييه أن  ييرجح قيول ميين هيو بيييد ،  نمييا مين عادتييه أن يعيير  يتييرجح عمياًل بالظيياهر، واا يبييع، واا

 قول صاحب األصل الذي الختم، ختمه على كتابه.
 ؟نعم "البيت في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"

 طالب:......
سييرقة، والسييرقة معييروف والييذي يظهيير ليي  أنييا أنييه مييا ق عييت ميين أجييل الجحييدأل ألن الجحييد ال ين بييق عليييه اسييم ال

اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُهَما{ وحدها حكمها اِرُق َوالس  والسرقة تعريفها لغة وشيرعًا وعر يًا يختليف  [( سورة المائدة83)] }َوالس 
 عن جحد العارية.



يتيردد عليى  "بيه يخير  وليم المتياع جميع قيدالبييت  في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"
كييومهن عنييد البيياب ميين داخييل مييا هييو ميين بييرال، علييى شييان ذيييش؟ هييو موقييف السيييارة  يي  هييذ  الغييرف ويجمييع، وي

ويشيل المتاال، هذا علييه  ،سك قبل أن ي ت  بالسيارةيب  ذذا كمل جمعهن جاب السيارة وشالهن، م   ،الشارال الثان 
ال ما عليه ق ع؟ ما عليه ق ع، لكن لو كان يجمع    الشارال عليه الق ع.  ق ع واا

 علييه ليي  إنيه بيه يخير  وليم المتياع جميع قيد البييت في يوجد السارق  في عندنا عليه المجتمع مراأل"يقيول: 
نما ،قطع د السيرقة ألن الحيد معليق بالشيرب، وحي "يفعيل فليم ليشيربها خمرا   يديه بين وضع رجل كمثل ذلك مثل وا 

 ."فلم يفعل فلي  عليه حد" معلقة بالسرقة، ولم تتم
 يفعيل  ليم حرامياً  يصييبها أن يرييد وهيو يعني  مجليب الرجيل مين هوجتيه، "مجلسيا    امرأ من جل  رجل ذلك ومثل"

 .حد ذلك    أيضاً  عليه  ليب منها ذلك يبلغ ولم
ألن الحد مرتب على التقياء الختيانين، عليى اإلييال ، وأميا بالنسيبة لوثيم  هيو تبعيًا للميانع اليذي منعيه الميانع اليذي 

 تركهيا  -جيل وعيال-كر، ومن الوقوال عليى هيذ  الميرأة، ليو كيان ذكير هللا منعه من ذخرا  المتاال، ومن شرب المس
 ؟هلل هذا يؤجر، نعم

 طالب:......
ال التقاء الختانين  ذذا جلب بين شعبها ثم جهدها  قد وجب الغسل. ؟اإليال  واا

 طالب:......
 على كل حال بالتقاء الختانين، التغييب هذا عندهم بالتغييب.

 فييه يقطع ما ثمنها بل " وتقدم الخبر السيابق "قطع الخلسة في لي  أنه عندنا عليه جتمعالم األمر: مالك قال"
سواًء اختلب ما قيمتيه ثالثية دراهيم أو ثالثمائية درهيم، أو ثالثية  الف درهيم، ميا دام أخيذها خلسية هيذا  "يبل  لم أو

 ليب  يه ق ع كما تقدم.


